Grindų valiklis
Generaliniam valymui

PERFEKT G 440

Stiprus šarminis valiklis

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės

■ Pramonėje, servisuose, profesionaliose virtuvėse, maisto
pramonėje.

■ Puikiai tirpina tepalų ir riebalų nešvarumus.

■ Tirpikliams jautrioms grindims

■ Tinka naudoti su aukšto slėgio įrenginiais.

■ Mažai putojantis.
■ Įtrauktas į RK sąrašą.
■ Įtrauktas į RE sąrašą.
■ Malonaus kvapo.
■ Tinka valyti po gaisro.

Techniniai duomenys
pH vertė

13

Produkto spalva

geltona-žalia

Talpos dydis*

1 l Butelys
5 l Kanistras
10 l Kanistras
200 l Statinė
750 l IBC Konteineris

Sudedamosios
medžiagos pagal

VANDUO, DAŽIKLIS, LINALOLAS,
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE,

INCI

NATRIO DODEKILBENZENESULFONATAS,
DECETH-8, NATRIO KUMENESULFONATAS,
PENTASODIUM TRIPHOSPHATE,
NATRIO HIDROKSIDAS, KVEPALAI, DIMETIKONAS

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra
* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su
savo konsultantu.
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PERFEKT G 440

Stiprus šarminis valiklis
Naudojimas ir dozavimas

Kasdieniniam valymui:
50 - 200 ml / 10 l vandens
Kasdieniniam valymui:
50 - 200 ml / 10 l vandens
Valant grindų plovimo mašina:
50 - 200 ml / 10 l vandens

Papildantys produktai
Multi Clean G 430
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® offensive IR 47
Indumaster® radical IR 40
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Forte IR 42

Pavojingumo frazės
H290 Gali ėsdinti metalus.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Valant aukštu slėgiu:
1:5 iki 1:10 su
vandeniu

Kitas saugos nuorodas skaitykite G440 saugos duomenų lape,
internetiame puslapyje www.buzil.com
GISBAU produkto kodas: GG 40

Nuoroda
Paviršiai ir daiktai, kurie turi tiesioginį ryšį su maisto produktais turi
būti rūpestingai nuskalauti vandeniu, kad neliktų valiklio likučių.
Naudojant su kietu vandeniu (>14°dH) rekomenduojame
koncentraciją padidinti. Visada naudoti šaltą vandenį.
Naudojant valiklį grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti
reguliariai išplautos ir išskalautos.
Galimos nuosėdos, spalvos pasikeitimas arba skirtumai neturi jokios
įtakos produkto kokybei.

Produkto numeris*:
G440-0001R1
G440-0005VF
G440-0010R1
G440-0200R1
G440-0750R1

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.
Duomenys apie mūsų gaminio informaciją grindžiami mūsų patirtimi ir kruopščiais tyrimais bei atitinka mūsų dabartinį žinių lygį. Tačiau mes negalime išsamiai išnagrinėti ir įtakoti skirtingo panaudojimo, objektų ir
medžiagų sąlygų. Todėl produkto informacijoje gali būti pateikiamos tik bendrosios naudojimo instrukcijos. Darbo kokybė priklauso nuo naudotojo profesionalaus objekto įvertinimo. Dvejojant, pastarasis privalo
visada patikrinti medžiagą, kuri bus apdirbama su Buzil gaminiu mažiau matomoje vietoje arba gauti technines konsultacijas iš pardavėjo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis mūsų informacinėje
medžiagoje tik dėl didelio neatsargumo atvejo; bet kokios pretenzijos dėl produkto atsakomybės įstatymo nenagrinėjamos. Su šia informacija apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galiojimo.
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Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 e
E-mail: info@buzil.de www.buzil.com

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484
El. paštas info@ofnis.lt www.ofnis.lt

